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TRB140 اطالعات فنی

سخت افزار

TRB140 نمای جلو

TRB140 نمای پشت

سیم سفید / خروجی

سیم قرمز / تغذیهسیم مشکی / اتصال به زمین

سیم سبز / ورودی

سوکت برق / ورودی و خروجی

LED روشن / خاموش

سوکت USBدکمه ریست

LEDهای قدرت شبکه موبایل

سوکت برق / ورودی و خروجی

محل اتصال آنتن اصلی

LEDهای نوع شبکه دیتا

LAN پورت اترنت
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 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – up to 42 Mbp, 2G – up to 236.8 kbps

عضویت در شبکه های عمومی مختلف با نام های متفاوت 

ثبت شماره های دلخواه در لیست سفید برای برقراری تماس و ارسال پیامک، ثبت در لیست سیاه برای عدم پاسخ به تماس و پیامک

انتخاب شبکه دیتا به طور اتوماتيک و يا دستي

انتخاب باندی با سرعت اتصال باالتر دیتا و نمایش وضعیت باند انتخاب شده

اتصال مستقیم بین شبکه موبایل و شبکه گیت وی

NAT ایجاد ارتباط مستقیم بین اینترنت و شبکه گیت وی بدون انجام Passthrough

APN

Bridge

پیامک وضعیت، انجام تنظیمات با پیامک، ارسال و خواندن پیامک با پروتکل HTTP، ارسال ایمیل به پیامک،
ارسال پیامک به ایمیل، ارسال پیامک به HTTP، برنامه ریزی ارسال پیامک، پاسخ اتوماتیک به پیامک،

امکان ارسال پیامک بین دو دستگاه توسط اینترنت، امکان تعریف رویداد در صورت برقراری تماس تلفنی

Black/white لیست

مدیریت پهنای باند

استاتیک (تعریف مسیریابی ثابت بین دستگاه های شبکه)

DHCP SERVER  ایفای نقش

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, PPP, PPPoE, SSH, DHCP, SNMP, Wake On Lan (WOL) پروتکل های شبکه پشتیبانی شده

پینگ متناوب در بازه های مختلف و راه اندازی مجدد دستگاه در صورت عدم دریافت پاسخ، امکان زمان بندی برای راه اندازی مجدد دستگاه،
ارسال بسته های LCP و یا ICMP برای بازبینی وضعیت لینک مانیتور کردن ارتباط

Routing حالت های

DHCPتنظیمات

(CLI) و یا از طریق رابط کنسولی WEB UI فعال کردن قوانین از طریق رابط کاربری

SQM و QoS اولویت بندی ترافیک پورت ها، سرویس ها و یا اعضای شبکه با استفاده از

DDNS ها وDNS server  پشتیبانی اتوماتیک از DDNS تنظیمات

SSHFS پروتکل

Firewall

Status

مدیریت پهنای باند شبکه

ارتباط با پروتکل SSH برای انتقال فایل به گیت وی از راه دور

وضعیت سیم کارت، اتصال به اینترنت، نوع اتصال(2G-3G-4G)، نرخ انتقال اطالعات، میزان قدرت و کیفیت سیگنال های دریافتی،
سیگنال به نویز، کدهای اختصاصی سیم کارت و چیپ سیم کارت، میزان داده دریافت و ارسال شده

سرویس های ارائه شده با پیامک/تماس

موبایل

نام ماژول

Multiple PDN

شبکه

امکانات
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LAN پورت

اترنت

MD/MDIX cross over از نوع          10/100/1000 با پشتیبانی از RJ45 ۱ پورت

USSD قابلیت ارسال و خواندن پیام های USSD

Mbps

ویژگی های کاربردی

ویژگی ها

توسعه شبکه بدون نیاز به تامین زیر ساخت و مستقل از موقعیت جغرافیایی

نظارت بر ترافیک وروردی و خروجی شبکه بر اساس قوانین تعریف شده

قابلیت عملکرد به عنوان DHCP Server ،DNS Sever و روتر

مدیریت دستگاه های روتر تلتونيکا روی کلود، ایمیل و پیامک

VPN ارتباط امن با انواع

Firewall مستقل و قابل تنظيم

پشتیبانی از پلتفرم های اینترنت اشیاء

تامين اتصال برای ATMها، محیط های صنعتی، دوربین های کنترل ترافیک و جاده ای، کانکس های امدادی و خدماتی، واحد های عملياتی سيار،
خودروهای عملیاتی، رسانه و ابزارهای تبليغات هوشمند و ایستگاه های کنترل وضعیت هوا

سیستم های نظارتی و امنیتی، شبکه های انتقال تصویر، دوربین  های مداربسته و پارکینگ ها

دستگاه های ATM، بانک ها، ادارات و سازمان ها، بیمارستان ها و مدارس

مدیریت از راه دور شبکه در

تامین اتصال به اینترنت پشتیبان

کاربردها

تامین اتصال به اینترنت در

دفاتر اداری و سیستم های نظارتی و امنیتی تامین امنیت ارتباطات در

شعب بانک ها، ساختمان های صنعتی، دفاتر اداري، ساختمان های ادارات و سازمان ها ایجاد شبکه خصوصی VPN بین
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اجازه دسترسی از راه دور Remote Access

پاسخ به یک ID در رنج [۱,۲۵۵]  ID Filtering

Custom registers

MODBUS TCP SLAVE

MODBUS با خواندن/نوشتن داده در یک فایل گیت وی با استفاده از بلوک ویژه رجیستری تعریف شده در MODBUS TCP Slave افزایش قابلیت های

MQTT gateway

HTTP(S), MQTT, Azure MQTT, kinesis به سرور از طریق پروتکل های MODBUS ارسال داده های

MODBUS DATA TO SERVER

  MQTT broker با عملکرد MODBUS master ارسال دستورات و دریافت داده از

پروتکل های ارسال داده

MQTT GATEWAY

۱۶ ,۱۵ ,۰۶ ,۰۵ ,۰۴ ,۰۳ ,۰۲ ,۰۱

8 bit: INT, UINT;
16 bit: INT, UINT (MSB or LSB first);
32 bit: float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII

MODBUS TCP MASTER

کدهای عملیاتی ساپورت شده

فرمت های پشتیبانی شده داده ها

به روز رسانی فریمور از طریق FOTA

تنظیمات گیت وی، وضعیت گیت وی، کانفیگ گیت وی، ارتقاء فریمور گیت وی، رفع مشکل، مشاهده گزارش های سیستم  WEB رابط کاربری

مدیریت و مانیتورینگ دستگاه

(v1، v2 ورژن) SSH دارای قابلیت ارتباط با پروتکل SSH

اعالم وضعیت، انجام تنظیمات گیت وی، ارسال و خواندن پیامک با پروتکل HTTPارسال و دریافت پیامک جهت

بررسی وضعیت دستگاه، راه اندازی مجدد، خاموش/روشن کردن اتصال اینترنت (دیتا)، خاموش/روشن کردن اتصال پورت خروجی،
قطع تماس/ پاسخ به تماس با تایمر

برقراری تماس جهت

TR-069 پروتکل

MQTT Publisher و MQTT Broker دریافت یا ارسال پیام های مدیریتی جهت مانیتور کردن شبکه با عملکرد به عنوان

دریافت اطالعات و مدیریت وضعیت گیت وی

MQTT پروتکل

SNMP پروتکل
 SNMP جمع آوری اطالعات مربوط به وضعیت دستگاه های متصل به شبکه، تحلیل و نمایش اطالعات با نرم افزارهای مانیتورینگ با

SNMP trap و

HTTP و HTTPS پروتکل جهت برقراری ارتباط با گیت وی با استفاده از صفحات JSON-RPC پروتکل

MODBUS TCP نمایش و کنترل وضعیت با اطالعات دریافتی از پروتکل

RMS نرم افزار مدیریتی شرکت تلتونیکا جهت مدیریت و مانیتور دستگاه های این شرکت از راه دور و بر روی کلود

MODBUS

RMS

 (Frameware Over The Air) FOTA

(Teltonika Remote Monitoring Service)

(V1, V2, V3)

، ارسال هشدارهای اتوماتیک
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 (Pre-shared Keys) احراز هویت با کلمه عبور برای دسترسی به تنظیمات دستگاه

(CLI) توسط رابط کنسولی Firewall از طریق رابط کاربری وب، تنظیم بدون محدودیت قوانین Firewall راه اندازی

جلوگیری از حمالت امنیتی

احراز هویت

Firewall

جلوگیری از حمله های امنیتی به شبکه مانند DDOS (از دسترس خارج شدن سرور، حمله امنیتی از طریق SSH، حمله از طریق صفحات HTTP) و
Port Scaning (اشغال پهنای باند توسط یک دستگاه، حمله به پورت ها با ارسال بسته های TCP، حمله با بسته TCP ساختگی)

تنظیم محدودیت مصرف دیتای شبکه موبایلکنترل مصرف

تعریف لیست سیاه (Blacklist) جهت محدود کردن برخی سایت ها و لیست سفید (Whitelist) برای اجازه دسترسی تنها به بعضی سایت ها  فیلتر وب

کنترل دسترسی ها

امنیت

فیلتر دستگاه های قابل اتصال به گیت وی، کنترل دسترسی بسته های TCP و UDP و ICMP عبوری از گیت وی

X.509 certificates و Digital certificates ،

Open VPN با پروتکل (Point to Point) پشتیبانی همزمان دستگاه ها و سرورهای متعدد برای ایجاد ارتباط امن نقطه به نقطه
قابلیت رمزنگاری ارتباط با ۱۲ روش رمزنگاری

DES-CBC, RC-2CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE-3CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2 40-CBC, CAST-5CBC, RC2 6-4CBC,
AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC

OpenVPN متدهای رمزنگاری

(VPN) شبکه های مجازی خصوصی

OpenVPN پروتکل

GRE پشتیبانی از ایجاد تونل های

IPsec پروتکل

GRE پروتکل

L2TP و PPTP قابلیت تعریف تونل های

پشتیبانی هم زمان از ۵ تونل IPsec با متدهای رمزنگاری

L2TP و PPTP پروتکل های

ZeroTire پروتکل

UDP برای ایجاد اتصال امن در ارتباطات WireGaurd پشتیبانی از پروتکل

UDP در ارتباطات (peer to peer) جهت ایجاد اتصال امن نظیر به نظیر Zero Tire پشتیبانی از پروتکل

WireGaurd پروتکل

(DES, 3DES, AES128, AES192, AES256)

- -
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تغذیه ورودی

کمتر از ۵ واتتوان مصرفی

سوکت تغذیه ۴ پیناتصال

۹-۳۰ ولت (حفاظت از ولتاژهای باال) محدوده ولتاژ ورودی

PoE (passive)با مشخصات خاص LAN قابلیت روشن شدن با کابل

ورودی/خروجی

ورودی/خروجی قابل تنظیم

HTTP زمانبندی کنترل پورت خروجی و کنترل وضعیت پورت خروجی با

SMS ،EMAIL

کنترل خروجی

(high و ۸ تا ۳۰ ولت به عنوان منطق low ۰ تا ۶ ولت به عنوان منطق) ۲ پورت ورودی/خروجی دیجیتال قابل کانفیگ
۱ پورت خروجی open collector با بیشترین مقدار خروجی ۳۰ ولت و ۳۰۰ میلی آمپر

رویدادهای قابل کنترل

رابط کاربری فیزیکی

Ethernet۱ x RJ45

LED ۳ وضعیت اتصال موبایل، LED ۵ میزان اتصال، LED ۲ وضعیت پورت های LAN و LED ۱ روشن/ خاموش دستگاه

۲ پین ورودی/خروجی قابل تنظیم سوکت تغذیه ۴ پین  I/Os

نمایشگر وضعیت

سیم کارت

pin DC connector ۱ سوکت تغذیه

(2FF مینی سیم کارت مدل) ۱ سیم کارت

تغذیه ورودی

جهت راه اندازی و ریست فکتوری کردن دستگاهدکمه ریست

۱ پورت میکرو USB قابل استفاده به عنوان پورت شبکه مجازی USB

Mbps

4

SMA ۱ آنتن موبایل آنتن های خارجی

تنظیم ارسال پیامک، راه اندازی مجدد، خاموش/روشن شدن در صورت تغيير ولتاژ ورودی/خروجی I/O juggler

(LTE Antenna)
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,1000/100/10

پیکربندی و فریمور

Keep settings

WEB رابط کاربری

ارتقا و پیکربندی فریمور گیت وی از سرور مرکزی و از راه دور

ارتقا فریمور از فایل، کنترل فریمور از سرور، تنظیم پروفایل، تنظیم نسخه پشتیبان

FOTA

RMSRMS قابلیت ارتقا و پیکربندی فریمور چندین دستگاه از طریق نرم افزار مدیریتی

قابلیت به روز رسانی فریمور با حفظ تنظیمات جاری

پلتفرم های اینترنت اشیاء

Azure IoT Hub

Cumulocity،قابلیت مشاهده: مدل دستگاه، شماره سریال و شناسایی دستگاه، شماره شناسایی موبایل، کد چیپ سیم کارت، نوع ارتباط
WAN شبکه IP اپراتور سیم کارت، قدرت سیگنال، نوع و

قابلیت کنترل: داده های دستگاه، داده های موبایل و اطالعات شبکه

ارسال IP دستگاه، تعداد بایت های ارسال و دریافت شده، وضعیت ارتباط 3G، وضعیت لینک شبکه، مشاهده کد چیپ سیم کارت،
مشاهده شماره شناسایی دستگاه، مدل، سازنده و شماره سریال دستگاه، کد اختصاصی سیم کارت، وضعیت سیم کارت،

سیگنال GSM (شبکه موبایل)، نوع ارتباط، دما

Clouds of things

ThingWorxقدرت سیگنال موبایل، نوع شبکه موبایل ،WAN نام اپراتور شبکه ،WAN قابلیت مشاهده: نوع اتصال

مشخصات سخت افزاری

Flash Memory مقدار

CPU مدل

۱۲۸ مگابایت (۵۰ مگابایت فضای کاربر)

ARM Cortex-A7, 1.2 GHz CPU

۵۱۲ مگابایت (۲۰۰ مگابایت فضای کاربر)

RAM مقدار

مشخصات فریمور

RutOS (OpenWrt based Linux OS)سیستم عامل

Busybox shell ،Lua ،C ،C++ زبان های برنامه نویسی تحت پشتیبانی 

SDK package with built environment provided ابزار توسعه دهنده
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مشخصات فیزیکی

نحوه اتصال

مشخصات محیطی

۱۳۴ گرم

بدنه آلومینیوم

۷۴٫۵*۲۵*۶۴٫۴ میلی متر

جنس بدنه دستگاه

ابعاد (عرض*ارتفاع*طول)

۴۰- تا ۷۵+ درجه سانتی گراد دمای کاری

٪۱۰ تا ٪۹۰ غیر متراکمرطوبت عملیاتی

قابل اتصال بر روی ریل DIN و یا قرار گیری بر روی سطح صاف

وزن

IP30رطوبت عملیاتی

تاییدیه های نظارتی

CE/RED, EAC, RoHS, WEEEنظارتی

EN 61000
RS

EFT
 + A1:2008 + A2:2010

Surge immunity-4-6:2014 (AC Power Line)

CS

DIP

مقاومت در مقابل امواج الکترومغناطیسی

استانداردها

RF استانداردهای

استانداردها

استانداردهای ایمنی

استانداردها

ESD

IEC 62368-1:2014(Second Edition), EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50385:2017
EN 62232:2017

EN 300 511 V12.5.1, EN 301 908 V11.1.1, EN 301 908

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0, Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

-4-2:2009

EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-3:2006

EN 61000

-4-11:2004

EN 61000-4-6:2014

EN 61000

-1 V11.1.2, EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2


